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STATUT FUNDACJI „PODARUJ DOBRO” 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja „PODARUJ DOBRO”, zwana dalej: „Fundacją” została ustanowiona przez 

Daniela Kocura, zwanego dalej: „Fundatorem”, w dniu 23 grudnia 2021 roku, aktem 

notarialnym (Rep. A 8896/2021), sporządzonym przez notariusza w Katowicach Damiana 

Korbeckiego . 

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2167 ze zm.) oraz 

niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.  

3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.  

4. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. zdrowia i opieki 

społecznej. 

5. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  

6. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.  

 

§ 3 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe  

i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.  

2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi 

podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych 

organizacji pożytku publicznego. 
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3. W realizacji działań statutowych Fundacja może współpracować z organami władzy  

i administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, instytucjami 

naukowymi, jak osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą. 

4. W celu realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudnić pracowników etatowych, 

zleceniobiorców w ramach umów cywilno-prawnych oraz korzystać z pomocy 

wolontariuszy. 

 

II. Cele statutowe i działalność Fundacji 

 

§ 4 

Celem statutowym Fundacji jest: 

1) działalność pożytku publicznego w zakresie niesienia pomocy m.in. przez wspieranie  

i organizowanie leczenia, pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej na rzecz osób 

poszkodowanych w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach losowych oraz ich 

rodzin. 

2) prowadzenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

3) działalność prewencyjna i edukacyjna na rzecz podniesienia świadomości zagrożeń na 

drodze. 

4) prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym, zdrowotnym i edukacyjnym  

w zakresie: 

a) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

b) promocji i organizacji wolontariatu; 

c) pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji; 

d) organizacji akcji dobroczynnych 

5) wspieranie placówek medycznych zajmujących się ratownictwem, hospitalizacją i 

rehabilitacją poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach losowych.  

 

§ 5 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności charytatywnej, edukacyjnej, 

społecznej i wszelkiego rodzaju odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  

w zakresie: 
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1) wspierania i organizowania różnych form leczenia, rehabilitacji dla osób 

poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych; 

2) wspierania i organizowania różnych form leczenia, rehabilitacji dla osób, które z innych 

przyczyn niż wypadek komunikacyjny doznały uszczerbku na zdrowiu; 

3) organizowania zjazdów i konferencji; 

4) organizowania akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych m. in. z zakresu równości 

szans, mobilności i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; 

5) prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prawnego dla osób poszkodowanych; 

6) organizowania i propagowania specjalistycznej rehabilitacji i leczenia osób 

niepełnosprawnych  w miejscowościach i ośrodkach uzdrowiskowych; 

7) organizowania kwest i okolicznościowych imprez w celu pozyskania funduszy; 

8) nawiązywania kontaktów z ośrodkami rehabilitacyjnymi, sanatoryjnymi  

i wypoczynkowymi w celu realizacji założeń Fundacji oraz tworzeniu takich ośrodków  

i zarządzanie nimi przez samą Fundację; 

9) organizowania specjalistycznej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i 

zależnych; 

10) wspomagania inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji; 

11) prowadzenia ośrodków leczniczych, rehabilitacyjnych i sanatoryjnych; 

12) współpracowania z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami 

w zakresie realizacji zadań statutowych; 

13) wspierania i utrzymywania kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i ich 

rodzinami; 

14) gromadzenia i upowszechniania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych 

o różnych rodzajach niepełnosprawności; 

15) pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób pokrzywdzonych w wyniku wypadków 

komunikacyjnych; 

16) transportu osób niepełnosprawnych i chorych; 

17) organizowania i finansowania zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz 

lekarstw niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia;  
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18) wspierania organizacyjnego, rzeczowego i finansowego budowy, remontów i 

modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie 

zdrowia lub ratowaniu życia, w szczególności dzieci; 

19) organizowania i finansowania remontów domów osób niepełnosprawnych, celem 

dostosowania ich do potrzeb takiej osoby, w szczególności poprzez usunięcie wszelkich 

barier architektonicznych oraz montaż specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego 

poruszanie się takim osobom;  

20) wspierania organizacyjne osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności 

poprzez udostępnianie konta Fundacji w celu pozyskiwania środków finansowych na 

leczenie i rehabilitację; 

21) inicjowania i organizowania akcji charytatywnych, mających na celu zbiórkę środków 

finansowych na realizowanie celów fundacji; 

22) wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego;  

23) aktywnego pozyskiwania partnerów finansowych, wspierających statutowe działania 

fundacji. 

 

§ 6 

 
1. Fundacja prowadzi obligatoryjnie działalność statutową, która może być prowadzona 

jako odpłatna bądź nieodpłatna działalność pożytku publicznego.  

2. Fundacja może prowadzić fakultatywnie działalność gospodarczą.  

3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności): 

a) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych 

b) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację 

c) PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna 

d) PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana, 

4. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności): 

a) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych  
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b) PKD 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 

c) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych 

d) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację 

e) PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna 

f) PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana, 

 

5. Przychód  z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego.  

6. Fundacja może prowadzić kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem, że jest ona służebna wobec 

działalności statutowej.  

7. Dochód z działalności gospodarczej w całości jest przeznaczony na działalność pożytku 

publicznego.  

8. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.  

9. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie wyodrębnionej. 

 

III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowi: 

1) fundusz założycielski w kwocie 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100),  

z czego kwota 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) zostaje przeznaczona na 

działalność gospodarczą Fundacji; 

2) środki finansowe i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania,  

a w szczególności: 

a) dotacje, subwencje oraz granty; 

b) darowizny, spadki i zapisy; 

c) dochody z majątku Fundacji; 

d) dochody z pozyskanych na realizację celów Fundacji środków unijnych; 

e) dochody z nawiązek i świadczeń pieniężnych; 
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f) dochody z odsetek bankowych; 

g) wpływy ze zbiórek publicznych; 

h) wpływy z 1% podatku; 

i) sponsoring; 

j) inne dochody. 

 

§ 8 

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną 

przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile darczyńcy nie wskazali przeznaczenia tych 

środków. 

 

§ 9 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie  

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania 

tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe. 

 

§ 10 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 11 

Fundacja nie ma prawa:  

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji zobowiązań  

w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, 

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”;  

b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub 

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
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trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach;  

c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub 

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z realizowania celów statutowych 

Fundacji;  

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie 

organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

IV. Organy Fundacji 

 

§12 

Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji; 

2) Zarząd Fundacji 

 

§ 13 

1. Rada Fundacji, zwana dalej również Radą, jest kolegialnym, obligatoryjnym organem 

nadzorczym i kontrolnym Fundacji z głosem doradczym i opiniotwórczym.  

2. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich 

dziedzinach jej działalności i jest organem nadzoru w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt. 4) 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.).  

3. Rada Fundacji składa się od dwóch do pięciu członków.  

4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.  

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z mocy Statutu w przypadku:  

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa;  

2) śmierci członka Rady Fundacji.  

6. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, za zgodą 

Fundatora. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na 

zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy w zebraniach.  
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7. Członkowie Rady Fundacji:  

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do 

Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją 

– członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas 

pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.  

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe;  

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie  w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni.  

8. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

9. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – o ile nie wskazano inaczej, zwykłą 

większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

10. Członkowie Rady Fundacji mają uprawnienia w zakresie wewnętrznego nadzoru 

działalności Fundacji. W ramach tego uprawnienia Rada ma prawo wglądu we wszystkie 

dokumenty Fundacji, w szczególności może żądać od członków Zarządu Fundacji oraz 

pracowników przedstawienia wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień 

dotyczących działalności Fundacji. Może też dokonywać rewizji majątku oraz kontroli 

finansowej.  

11. Do zadań Rady należy w szczególności:  

1) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;   

2) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium; 

3) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

4) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

5) nadzór nad działalnością Fundacji; 

6) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o 

likwidacji Fundacji; 

7) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd 
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§ 14 

 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej również: „Zarządem”, jest kolegialnym organem 

zarządzającym Fundacji.  

2. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób.  

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.  

4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

5. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

1) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji oraz planów 

finansowych;  

2) uchwalanie regulaminów;  

3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;  

4) ustalanie wielkości i warunków zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji;  

5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów;  

6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;  

7) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji;  

8) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji;  

9) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek 

organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji;  

10) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji;  

11) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób 

zasłużonych dla idei i celów Fundacji; 

12) realizacja innych zadań niezastrzeżonych dla Rady Fundacji lub Fundatora; 

6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków, obecnych na posiedzeniu Zarządu.  

7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.  

8. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji 

Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.  
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9. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.  

10. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

11. Fundację może reprezentować każdy z członków zarządu samodzielnie. 

§ 15 

1. Fundator powołuje i odwołuje członków Rady Fundacji oraz członków Zarządu Fundacji. 

2. Fundator posiada prawo weta wobec uchwał Rady Fundacji oraz uchwał Zarządu 

Fundacji. 

3. Fundator posiada prawo zwoływania i uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji oraz 

prawo zwoływania i uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji. 

4. Fundator posiada prawo zmiany statutu Fundacji oraz prawo jej likwidacji. 

 

V. Likwidacja Fundacji 

 

§ 16 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu, w drodze 

jednomyślnej uchwały.  

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.  

4. Likwidacja Fundacji może być przeprowadzona wskutek wyłącznej decyzji Fundatora  

i w takim przypadku to Fundator jest uprawniony do powoływania i odwoływania 

likwidatorów. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 17 

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator albo Rada Fundacji na wniosek Zarządu 

Fundacji, za zgodą Fundatora.  

§ 18 
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Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie znajdą zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 

roku o fundacjach. 

 

 

 

 

 

 


